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NKAO. PROZESU EZTABAIDATUA, PARTAIDETZAN OINARRITUA 

Uxue Barkos lehendakariak ekimenaren aurkezpena egin zuen 2016ko apirilaren 22an;  
horrelaxe hasi zen bide-orria prestatzek  prozesuaren lehen urratsa.  Geroztik, aldi berean bi 
prozesu landu dira: batetik, Nafarroako Gobernuko sektore-plan guztiekin erkatu da bide-orria.  
Bestetik, informazio-, sentsibilizazio- eta eztabaida-prozesu bat egin da herritarrekin eta gizarte-
sektoreekin, hainbat partaidetza-tresnaren bidez antolatuta.  Bere osoan, partaidetza 
publikoaren prozesua zabala izan da.  

- 24 saio eztabaidarako eta KLINA aurkezteko. 
- Onlineko partaidetza-prozesua. 
- Komunikazio-ekintzak: zinema, antzerkia eta bideoak. 

 

Partaidetza-prozesuak osatu egin du Nafarroako Gobernuko Departamentuetan egin den barne 
eztabaida-prozesua, eta bizia, aberatsa eta askotarikoa izan da. Izan ere, omen handiko 
adituak aritu dira eta eztabaida interesgarriak sortu dira gai honetaz eta hartaz: eskualdeko eta 
tokiko estrategiak klima-aldaketaren aurka; Hirigintza; Mugikortasuna; Nekazaritza, Abeltzaintza 
eta Oihangintza; Industria; Biodibertsitatea; Osasuna; Ura; Turismoa eta Hiri Eredua, Energia eta 
tokiko alternatibak.   

Zenbakiek horixe erakusten dute:  24 jardunaldi, 600 lagun bertaraturik eta 528 proposamen 
jasota. Prozesuaren garrantzitsuena Partaidetza Eranskin honetan bildua dago.  Partaidetza-
dinamikak ere eginen dira NKAO ezartzen den bitartean.  Dokumentazioa Gobernu Irekia atarian 
dago eskura.   

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/hoja-ruta-del-cambio-climatico 

  

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/hoja-ruta-del-cambio-climatico
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1. BIDE ORRIA  NAFARROAKO KLIMA ALDAKETA. PARTAIDETZA. 
AURREKARIAK 

 

Hasieratik, NKAO (KLINA) komunikazio eta eztabaidaren baliokidea izan da; are 
gehiago, Bide Orria hasteko, saio irekiak, adituen azalpenak, eta eztabaida publikoak 
egin ziren. Aldi berean egin dira Nafarroako Klima Aldaketaren Bide Orria prestatzeko 
prozesua eta partaidetza/dinamizazio prozesua.  

Dinamizazio prozesuan barna, eztabaida aberasgarriak egin dira eta, gehienetan, 
klima-aldaketaren eragileak egun indarrean diren ekoizpen- eta kontsumo-ereduei lotu 
zaie. Eredu horiek osatutako hiri-, ekoizpen-, merkataritza- eta nekazaritza-sistemek 
inpaktuak areagotzen dituzte, eta sakon aldatu behar dira.  

Komunikazio-ahalegina indartu beharra jarri da agerian, gizarteak fenomenoa zertan 
datzan jakin dezan, eta arlo pribatuan zein publikoan erantzun arduratsuak eman 
daitezen. Arazoa konplexua da eta munta globala du; beraz, hori ikusirik, ostrukaren 
estrategia eragin dezake, hau da, deus ez egitea.  

 “Nola interpretatuko dugu “isiltasun klimatikoa”? Jende arruntak bere burua 
babesteko darabilen modu bat, hain arazo zail, handi eta etsigarritzat jotzen duenaren 
aurrean? (Un silencio ensordecedor. El declive del cambio climático como tema 
comunicativo en España 2008-2012. Heras, Meira, Benayas. 2016) 

 

 

Nafarroako Klima Aldaketaren Bide Orriaren Partaidetza Eranskin honetan 
laburbildua dago Bide Orria bera prestatzeko abiatu zen partaidetza-prozesua.  

HALABER, 2017KO EKAINEAN PRESTATURIKO PARTAIDETZA ERANSKINAREKIN OSATUA 
DA. Azken eranskin horretan prozesua ageri da zehatz-mehatz, abiatu zenetik, hau 
da, 2017ko APIRILETIK 2017KO EKAINERA bitarte.  
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2. NAFARROAKO KLIMA ALDAKETAREN BIDE ORRIAREN 
DINAMIZAZIOA  

 

2.1. NKAO PRESTATZEKO PROZESUA 
 

 2016ko urtarrilean, Isabel Elizalde kontseilariak, -Nafarroako Gobernuko Landa 
Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentua- COP21 eta 
Parisko Akordioaren ondorioak azaldu zituen Parlamentuan, Landa Garapeneko 
Batzordean, hark berak eskaturik. Halaber, azaldu zuen Gobernuak bat egin zuela 
Munduko Eskualde konprometituenen sarearekin; eta bere Departamentuak lan horiek 
gidatu nahi dituela Nafarroan.  

2016ko otsailaren 11n, Parlamentuko osoko bilkurak aho batez onetsitako ebazpenaren 
bidez, Nafarroako Gobernua presatu zuen klima-aldaketaren aurkako plan estrategiko 
bat egitera Nafarroan, nafar gizarteak era zabalean parte hartuta. 

2016ko apirilaren 27an, Nafarroako Gobernuak “Nafarroako KAren bide-orria” agiriaren 
prestaketan hastea onetsi zuen 2017an onesteko, hots, gogoeta- prozesu kolektibo bat 
da, estrategiak eta planak osatzeko, Gobernutik abiatuta gizarterantz zabaldutakoa, 
gizartea bera konprometitzeko. Erantzun koherentea eta arduratsua da, sinatu diren 
murrizketa-helburuak lortze aldera, eta gure sektore guztiak klima-aldaketara 
moldatzeko oinarriak ezartze aldera. Nafarroako Gobernuaren Akordioak, 2016ko 
apirilaren 27an hartutakoak, helburu hau dauka, besteak beste:  “Gogoeta sustatzea 
eta egokiro komunikatzea, nafar gizarte osoaren konpromisoa aktibatzeko”. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/93/Anuncio-8/ 

Lanak hasi zirenetik, helburu horrek gidatu egin ditu Administrazio barnean eta hartatik 
kanpo gizarteko sektore garrantzitsuetarantz egindako lan nagusiak; gainera, onetsi 
ondotik ere, zabalik iraunen du.  

Nafarroako Gobernuko Ingurumenerako eta Lurraldearen Antolamendurako 
Zuzendaritza Nagusiak honela definitu du NAFARROAKO KLIMA-ALDAKETAREN BIDE-
ORRIA (NKAO): “talde gogoetarako prozesua, Gobernutik beretik abiarazitako 
estrategien eta planen osagarritasunaren emaitza, gizartera zabaldu eta gizartea bera 
konprometitzen duena. Erantzun koherente eta arduratsu bat prestatzea da, sinatu 
diren murrizketa helburuak betetzea ahalbidetuko duena, eta aldi berean, gure 
gizarteko sektore guztiak klima-aldaketaren ondorioetara moldatzeko oinarriak 
finkatuko dituena”. 

Hau da, bide-orria ez da Plan Zuzentzaile bat edo ohiko estrategia sektorial bat; beraz, 
prozesu berezia da, izaera globala duena, baina era berean, prozesu malgua, irekia 
eta zorrotza, hartan gizarteko sektore eta esparru guztiek elkarreragiten baitute, bat 
bera ere bazter utzi gabe. NKAOk helburu zehatzak eta jarduketa-ildoak ezarri ditu, eta 
horiek oro plan sektorial berrien prestaketan birpentsatu beharko dira, bai eta planen 
ebaluazioetan beretan ere, jokalekuak eta  klimaren nahiz isurien bilakaerak erkaturik.  

Klima Aldaketaren Bide Orriak bi bide jorratu ditu: Batetik, gogoetarako barne prozesua 
Nafarroako Gobernuaren baitan, Departamentu guztiekin; horren erreferentzia 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/93/Anuncio-8/
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Departamentuen arteko batzordea da, 2016ko apirilean sortua.  Bestetik, informazio, 
eztabaida eta partaidetza publikorako prozesu bat, gizarteari zabalik.  

Prozesu dinamiko hori honako irudi honetan ageri da islaturik.  

 

2.2. PROZESUAREN FASEAK 
 

Honako fase hauek aurreikusi dira, Gobernuaren erabakietan identifikaturik dauden 
bezala: 

NKAO PRESTATZEKO PROZESUAREN FASEAK 

 1. FASEA: Nafarroako Gobernuko barne-dinamizazioa. 
 2. FASEA: 2020-2030-2050 proiekzioak 
 3. FASEA: Partaidetza publikorako prozesua 
 4. FASEA: Klima Aldaketaren bide-orria idatzi eta onestea  

 
 

Faseek hainbat jarduera partekatu dituzte denboran zehar, Gobernuaren erabaki 
horretan ezarritakoarekin bat: 

“Proiekzioen analisia egitearekin batera, partaidetza publikorako prozesua hasiko da, hots, 
komunikaziorako eta informaziorako saioekin batera, eztabaida-saioak ere eginen dira. 

Nolanahi ere, Nafarroako Gobernuko Plan Sektorial Estrategikoen barnean garatzen diren 
partaidetza-prozesu guztiek partaidetza publikorako prozesu hau elikatuko dute".  

Ondoren, NKAO dinamizatzeko prozesuaren eskema bat ageri da, lau fase horien 
erakusgarri. 
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3.1 Bide Orriaren 
bertsioen erkaketa 

•Plan Sektorialak eta Bide Orriko jokalekuak nahiz helburuak 
erkatzea.  

•NKAOren zirriborroaren aurkezpena 

3.0:  
ALDEZ AURREKO 

gogoeta 

•Jardunaldia, apirilak 22 
•KAren astea 
•KArekin sintonian  
•Klima-aldaketa udal-esparruan 
•Zine-foruma, DEMAIN filma. 

3.2. Zirriborroa 
lurraldean 
aurkeztea 

•Toki Entitateak 
•Lurraldeko eragileak 

3.3. Eztabaida aldia 

•Energia-sektoreak, arintzea. 
•Sektore ez-energetikoak, arintzea 
•Moldaera 
•Zeharkakoa: sareak, Berrikuntza eta Ezagutza 

3.5. Itzulera 

•Toki Entitateak 
•Lurraldeko eragileak 

Bide Orriaren 
onespena  

•Klima Aldaketaren Bide Orriaren onespena 
•Parlamentura igortzea 

3.7 Jarraipena eta 
Gobernantza 

•Jarraipen eta Gobernantza Batzordeak sortzea 

2017ko maiatza - abendua 

2016ko apirila - azaroa 

2017ko iraila - urria  

2017ko urria 

2017ko azaroa - abendua 

2017ko abendua - 2018ko Otsaila 

2018ko otsailaz geroztik 

 

d
i
n
a
m
iz
a
zi
o
a 

O
n
li
n
e
 
p
a
r
t
a
i
d
e
t
z
a

  



     

BIDE ORRIA  NAFARROAKO KLIMA ALDAKETA (HCCN-KLINA) 2017ko ABENDUA 
PARTAIDETZA ERANSKINA   7 

 
 

2.3. NKAO DINAMIZAZIOA 2016-2017ko EKINTZAK 
 

Ondoren, zehatz-mehatz ageri dira zer EKINTZA eta TRESNA erabili diren 2016an eta 
2017an Nafarroako Klima Aldaketaren Bide Orria dinamizatzeko, 4 FASE horiei 
dagokienez  

 

GOBERNU IREKIAREN WEBA 

Prozesua ireki zenetik, informazioa eskura egon da Gobernu Irekiaren webgunean: 

http://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-
participacion/propuestas-gobierno/hoja-ruta-del-cambio-climatico 

 

 

1. FASEA: Nafarroako Gobernuko barne-dinamizazioa. 
 

Fase honetan, nabarmendu beharreko hainbat fase egin dira:  

Departamenduen arteko Batzordea (CICC) 

Nafarroako Gobernuaren erabakiak berak, 2016ko apirilaren 16koak, Departamentu 
arteko Batzorde bat sortu zuen Nafarroako Gobernuaren baitan Foru Komunitateko 
Administrazioko Departamentu guztiak daude ordezkaturik, eta bide-orria  prestatu, 
abian jarri eta harren jarraipena egitea da haren lan nagusia.  

Departamenduen arteko Batzordea lau aldiz bildu da: 2016ko maiatzaren 19an, 2016ko 
irailaren 14an, 2017ko ekainaren 8an eta urte bereko azaroaren 28an. Bileretan, 
informazioa eman zaio Europar Batasunak eta Estatuak Klima Aldaketan darabiltzaten 
politiken etorkizuneko perspektibez, bide-orrian sartu beharreko neurrien identifikazioaz, 
eta horri loturiko komunikazio- eta partaidetza-prozesuaz.  

Sektorekako politiken eta plan estrategikoen arteko koordinazioa 

Klima-aldaketaren aurkako borrokak politika sektorialen arteko koordinazioa behar du.  
Batzordearen helburuetako bat da Gobernuaren planak eta programak berrikustea, 
eta klima-aldaketaren gaia haietan txertatu dadin, bai arintzeari bai moldatzeari 
dagokionez.  

Horren haritik, Ingurumenerako eta Lurraldearen Antolamendurako Zuzendaritza 
Nagusiko teknikariak Departamentu guztietako teknikariekin bildu dira, zer neurri har 
daitezkeen identifikatu eta baloratzeko.  Lan horren emaitza Bide Orriaren eranskin 
teknikoetan ageri diren neurri-proposamenetan txertatu dira. Bileren aktak eskura 
daude, bai eta ondorioen laburpena ere.  (Ikusi 5. atala eta 2017ko Ekaina agiria) 

  

http://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/hoja-ruta-del-cambio-climatico
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/hoja-ruta-del-cambio-climatico
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2. FASEA: 2020-2030-2050 proiekzioak 
 

Honen ondorioz, azterlan xehe bat egin da BEG isuriez 2030era (NKAOko AT2 Eranskina), 
2016ko isuriekin eguneratua.  

 

 

ERANSKIN TEKNIKOA AT2. BEG ISURIEN PROIEKZIOA 2030era 
 

 

3. FASEA: Partaidetza publikorako prozesua 

 
 Bide Orriaren aurkezpena  

 
2016ko apirilaren 22an, Parisko Akordioa New Yorken sinatu zen egunean, Bide Orria 
jendaurrean aurkeztu zen. Saioan, Nafarroako Gobernuko lehendakariak azpimarratu 
zuen oso garrantzitsua zela Klima Aldaketa funtsezko erreferentziatzat izatea, eta 
halaber, gobernu osoa engaiatua zegoela Bide Orria abiarazteko erronkan.  

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AE5EB2EC-64A8-4B0E-8584-
D683B3E5CE2D/347263/JornadaCambioclimatico.pdf  

 Klima Aldaketaren astea  
 

2016ko ekainaren 13tik 17ra, zenbait lan saio egin ziren Nafarroako Artxibo Nagusian 
"Semana en clave de Cambio Climático" izenburupean; zehazki, erakusketak eta 
eztabaida-saioak egin ziren. Administrazio Publikoaren ordezkariak bertaratu ziren 
(Nafarroako Gobernua eta Toki Entitateak), eta era berean, Klima Aldaketan 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AE5EB2EC-64A8-4B0E-8584-D683B3E5CE2D/347263/JornadaCambioclimatico.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AE5EB2EC-64A8-4B0E-8584-D683B3E5CE2D/347263/JornadaCambioclimatico.pdf
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inplikaziorik handiena duten Plan eta Programetan zuzeneko lortura duten eragile 
ekonomikoak eta sozialak.   
Hona hemen saioetako gaiak: 

- "Klima-aldaketaren eskualde- eta toki-estrategiak" 
- "Hirigintza, lurraldea eta mugikortasuna klima zaintzeko" 
- "Aukerak eta erronkak klimaren arloan, landa-ingurunean" 
- "Industria, lehiakortasuna eta berrikuntza: deskarbonizatzea, bai ala bai" 
- "Gure osasuna, gure gizartea, gure ingurunea: hobe da prebenitzea, 

moldaerarako estrategiak" 
 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Actua/Procesos+participacion.htm  

 KArekin sintonian 
 

2016iko urrian, halaber, hainbat bilera egin ziren gai jakin batzuk lantzeko, "Klima 
Aldaketarekin Sintonian" izenburupean. Sakontze lana izan zen arloan ari diren 
sektoreetako eragilerik garrantzitsuenekin, dela klima-aldaketaren aurreko arintze- eta 
moldatze-estrategiez, dela horrek energiarekin duen loturaz, jardunbide egokiak oinarri 
harturik, hori guztia Nafarroako Energia Plana 2030 garatzearen baitan, orduan 
partaidetza publikoko prozesuan baitzegoen.    
 
Hona hemen saioetako gaiak: 

- Hiriak ke gutxiagorekin 
- Oihanak, biomasa eta klima-aldaketa. 
- Uraren kudeaketa klima-aldaketaren aurrean: 
- Turismoa eta biodibertsitatea moldatzen dira. 
- Klima-aldaketa: hiria aldatzeko aukera bat.  

Akten agiria bat dago eskura, bai eta ondorioen laburpena ere.  

 Klima-aldaketa udal-esparruan  
 

2016ko irailaren 17an, LURSAREAk lan saio bat antolatu zuen toki entitateekin, "Klima-
aldaketa udal-esparruan" izenburupean. Paco Heras mintzatu zen, Ingurumeneko 
Hezkuntza eta Lankidetzako koordinatzailea Ingurumen Hezkuntzako Zentroan 
(CENEAM), Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministeriokoa.  

 
Jardunaldietako aurkezpenak eta aktak hemen daude eskura:  

 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Actua/Procesos+participacion.htm  

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/1755/formacion-sensibilizacion 

 Klima-aldaketa Nafarroan: panorama, erronkak eta erantzunak  
 
2017ko ekainaren 22an, Nafarroako Klima Aldaketaren Bide Orriaren zirriborroa aurkeztu 
zen, mahai inguru baten bidez. Honatx izenburua: Klima-aldaketa Nafarroan: 
panorama, erronkak eta erantzunak. Adituak aritu ziren. 
 
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/1755/presentacion-hoja-ruta 
 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Actua/Procesos+participacion.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Actua/Procesos+participacion.htm
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/1755/formacion-sensibilizacion
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/1755/presentacion-hoja-ruta
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 KLINA aurkeztu eta eztabaidatzeko jardunaldiak hainbat lekutan. 
 
 2017ko irailaren 19tik 28ra, 7 saio egin ziren arratsaldez, KLINA-Klima Aldaketaren Bide 
Orria hainbat herritan aurkezteko. Tutera, Elizondo, Lizarra, Burlata, Zangoza, Tafalla eta 
Altsasu. Jende gutxi agertu bazen ere (42 lagun erregistraturik), 14 udal ordezkarik parte 
hartu zuten, bai eta tokiko ekintza taldeen 7 ordezkarik ere). Ikuspegi kualitatibotik, saio 
aberasgarriak izan ziren, partaidetza eta proposamen maila handiarekin.   
 
Gainera, klima-aldaketari buruzko eztabaida lurraldera lehen aldiz eraman zenez, bi 
helburu bete ziren: batetik, KAri buruzko informazioa ematea eta horrek Nafarroan zuen 
eraginaz, eta bestetik, jendearen ekarpenak jasotzea zirriborroa aberasteko.  Saio 
guztien aktak egin eta bertaratuei igorri zitzaizkien, beren ekarpenak ongi jaso zirela 
ikusteko.  
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 Sektorekako eztabaida-saioak KLINADEBATES 
 
Sektorekako eztabaida-fasea 2017ko urriaren 3an, 10ean, 17an eta 24an egin zen, 
KLINADEBASTES delakoen bitartez, Nafarroako hainbat herritan. Guztira, 144 lagun 
bertaratu ziren. Saio guztien aktak egin eta bertaratuei igorri zitzaizkien, beren 
ekarpenak ongi jaso zirela ikusteko. Honatx mintegiak: 

 

- Agoitz, urriak 3:  
“Eremu menditsuetan, klima-aldaketari aurrea hartzea” 

- Lizarra, urriak 10:  
“Klima-aldaketa: toki erantzunak aldaketa global bati”. 

- Erriberri, urriak 17: 
“Nekazaritza, aldatzen ari den klima baterako”. 

- Iruña, NUP, urriak 24: 
“Energia eta klima: Aldaketa teknologikoa eta eredu-aldaketa". 
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NKAO SAIOEN LABURPENA 

2016 

Apirilak 22. Bide Orriaren aurkezpena 

Ekainak 13. Klima-aldaketaren eskualde- eta toki-estrategiak 

Ekainak 14. Hirigintza, lurraldea eta mugikortasuna klima zaintzeko 

Ekainak 15. 
 

Aukerak eta erronkak klimaren arloan, landa-ingurunean 

Ekainak 16. Industria, lehiakortasuna eta berrikuntza: deskarbonizatzea, bai ala bai 

Ekainak 17. Gure osasuna, gure gizartea, gure ingurunea: hobe da prebenitzea, 
moldaerarako estrategiak 

Irailak 21. Hiriak ke gutxiagorekin 

Irailak 28. Oihanak, biomasa eta klima-aldaketa. 

Urriak 5. Uraren kudeaketa klima-aldaketaren aurrean: 

Urriak 19. Turismoa eta biodibertsitatea moldatzen dira. 

Urriak 26. Klima-aldaketa: hiria aldatzeko aukera bat. 

Irailak 17. Klima-aldaketa udal-esparruan 

2017 

Ekainak 22.  KLINA Iruñean aurkezteko mahai ingurua 

Irailak 19. KLINA Tuteran aurkezteko saioa 

Irailak 20. KLINA Elizondon aurkezteko saioa 

Irailak 21. KLINA Lizarran aurkezteko saioa 

Irailak 25. KLINA Burlatan aurkezteko saioa 

Irailak 26. KLINA Zangozan aurkezteko saioa 

Irailak 27. KLINA Tafallan aurkezteko saioa 

Irailak 28. KLINA Altsasun aurkezteko saioa 

Urriak 3. Eremu menditsuetan, klima-aldaketari aurrea hartzea 

Urriak 10. Klima-aldaketa: toki erantzunak aldaketa global bati. 

Urriak 17. Nekazaritza, aldatzen ari den klima baterako. 

Urriak 24. Energia eta klima: Aldaketa teknologikoa eta eredu-aldaketa 
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 Online ekarpenak 
 

Gobernu Irekiaren web plataformak atal bat prestatu zuen Klima Aldaketaren Bide 
Orriaren berri emateko, eta jendeak online ekarpenak egiteko. Epe bat eman zen 
ekarpenak jasotzeko, ekainaren 10etik urriaren 31ra, eta guztira, 4 ekarpen iritsi ziren.  

 Ekarpenak posta elektronikoaren bidez 
 

Ekarpen bat jaso da posta elektronikoz. Zehazki, NASUVINSA-Lursarearen helbidera iritsi 
zen.  

 Bestelako komunikazio-ekintzak: zinema, antzerkia, minibideoak 
 

Jendearengana, oro har, iristeko, hau da, klima-aldaketaren inguruko arazoaz horren 
sentsibilizatua ez dagoen jendearengana, bi tresna sortu dira: batetik, film-emanaldiak, 
umorezko antzezlan bat klima-aldaketari buruz, eta bestetik, minibideo sorta bat.  

 ZINEMA 2016ko azaroaren 3an, Iruñean DEMAIN filma eman zen jendaurrean. Film 
frantsesa da, gogoeta egiten du klima-aldaketaz eta esperientzia berritzaileak 
azaltzen ditu arazo horren gainean.  
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 ANTZERKIA. 2017ko azaroan eta abenduan, antzezlana 7 aldiz eman da Nafarroako 
beste horrenbeste herritan.  

 

 

 

 

 

 MINIBIDEOAK Guztira, 15 minibideo egin dira, Nafarroako klima-aldaketaren Bide 
Orriaren aurkezpen saioetan emateko.  

 

Partaidetza-prozesuak bizia, aberatsa eta askotarikoa izan da. Izan ere, omen 
handiko adituak aritu dira eta eztabaida interesgarriak sortu dira gai honetaz eta 
hartaz: eskualdeko eta tokiko estrategiak klima-aldaketaren aurka; Hirigintza; 
Mugikortasuna;  
Nekazaritza, Abeltzaintza eta Oihangintza; Industria; Biodibertsitatea; Osasuna; Ura; 
Turismoa eta Hiri Eredua, Energia eta tokiko alternatibak. Zenbakiek horixe erakusten 
dute: 
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NKAO idazteko prozesuan bi epealdi izan dira, zirriborroa 2017ko ekainean aurkeztu 
bitartekoa, eta agiria 2017ko abenduan onetsi bitartekoa. Bietan ere, NKAO 
dokumentua lantzea eta partaidetzaren emaitzak koordinatu dira.   

  

 

4. FASEA: Klima Aldaketaren bide-orria idatzi eta onestea 
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 ITZULERA SAIOAK, ABENDUAREN 18an eta 19an 
 

2 itzulera-saio egin ziren, abenduaren 18an eta 19an, Iruñean eta Tuteran, hurrenez 
hurren.  
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 ROLL UP KLINA. 2017ko  ABENDUA 
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3. DINAMIZAZIO PROZESUAREN HELBURUAK BETETZEA  
 

Taula honetan ageri dira bide-orriaren komunikazio, dinamizazio eta partaidetza 
publikorako prozesuan izan diren helburuak, bai eta helburuen betekizunaren 
jutsifikazioa ere.  

NKAO DINAMIZAZIOA HELBURUAK ETA BETETZEA 

HELBURUA BETETZEA 

1. Nafar gizarteari informazioa ematea 
klima-aldaketaren iturburuez, eraginez 
eta eman daitezkeen erantzunez 
(arintze- eta moldatze-estrategiak), 
ulergarri egiteko.  

24 jardunaldi eta 8 jarduera (zinema eta antzerkia) 
egin dira lurraldean barna. Haietan guztietan, 
katea, iturburuak, eraginak eta erantzunak 
azpimarratu dira.  

Ekintza asko egin dira. ez da jende asko bertaratu.  

2. Nafar gizarteari informazioa ematea 
klima-aldaketak Nafarroako sektore, 
esparru eta klima-azpieskualdeetan 
izaten ari den eraginez eta izanen 
dituenez.  

15 jardunaldi egin dira, KAk sektorez sektore eragin 
dituen araoez mintzatzeko.   

Bide Orrian Nafarroako hainbat lekutan aurkezteko 
jardunaldietan, saioak egin diren herrietarako 
jokalekuak ere aurkeztu dira.    

Esan behar da oraindik ere ez zegoela 
azterlanetako informazio xeherik klima-aldaketak 
Nafarroako sektore eta klima-eremuetako 
kalteberatasunaz eta haietan izanen dituen dituen 
eraginez. 

Bizilagun sektore asko ez dira deialdietara agertu.  

3. Eskura jarri da Bide Orriari buruzko 
informazio garrantzitsua dokumentu. 
grafiko eta eskema errazen bidez 
(isurien balantzea, helburuak, isuri 
jokalekuak,  klima-jokalekuak, 
efektuekiko kalteberatasuna, etab.). 

Bide Orriaren zirriborroaren laburpen exekutibo eta 
sintesi bat egin da euskaraz nahiz gaztelaniaz, 
2017ko saio guztietan paperean banatutakoa. 
Gainera, Departamentuko eta Gobernu Irekiaren 
webetan argitaratu da.  

4. Informazio eman da parte hartzeko 
eskubideaz eta eskubide hori 
erabiltzeko moduaz.   

Izan ere, Bide Orriaren zirriborro bat egin zenetik, hau 
da, 2017ko ekain hasieratik, informazioa eman da 
parte hartzeko eskubideaz saio guztietan eta 
Gobernuaren webguneetan (Departamentua eta 
Gobernu Irekia), eta parte hartzera gonbidatu da.   

5. Eztabaida sustatu da Klima Aldaketa 
arintzeko eta hartara moldatzeko 
erantzunez. 

Erantzunak 24 jardunaldietan aurkeztu eta 
eztabaidatu dira.  

"Klima Aldaketarekin sintonian" izenburuko 
jardunaldien ardatza jardunbide egokiak izan dira.  

KAren Bide Orriaren zirriborroa aurkeztu eta 
eztabaidatzeko saioetan, neurriak (erantzunak) izan 
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NKAO DINAMIZAZIOA HELBURUAK ETA BETETZEA 

HELBURUA BETETZEA 

dira eztabaidagai nagusia.  

 

6. Bide Orriaren proposamena alde 
interesatuei eta oro har, jendeari 
aurkeztu zaie, eta kontsulta-prozesua 
erraztu da.  

Ahalegin berezia egin da lurraldean barna 
aurkezteko; baina bizilagun-sektore askok ez dira 
deialdietara agertu.  

Herriz herri egindako saioetan, bertaratuek saioak 
ontzat jo dituzte benetan; 4,2ko nota 5en gainean.  
 
Sektorez sektore egindako saioetan, bertaratuek 
saioak ontzat jo dituzte benetan; 4,5ko nota 5en 
gainean.  
 

7. Alegazioan eta proposamenen 
aurkezpena erraztu da 

Alegazioen eta proposamenen aurkezpena erraztu 
da, bileren aktak hartuz eta hitzaldiak Bide Orriko 
neurriekin loturiko ekarpen gisa egituratuz. 

8. Klima arlo publikoan zein pribatuan 
errespetatuko duen karbono gutxiko 
kultura sustatu da.  

Mezua berez sartua zegoen egin diren jarduera 
guztietan; bereziki, komunikazio, zinema, antzerki eta 
bideo jardueretan.  

 

 

Laburbilduz: Nafarroako Gobernuak ahalegin handia egin du klima-aldaketa zertan 
datzan, zer inpaktu dituen eta zer erantzun eman behar zaizkion komunikatu eta 
eztabaidatzeko, sektore guztietara eta lurralde osora iriste aldera.  Ahaleginak 
erantzun mugatua baino nahikoa izan du, kontuan harturik mailakako prozesu 
etengabea dela, interesik ezaren eta deus ez egitearen hesiak gainditu behar 
dituena. 

Bertaratu den jendeak ontzat ditu benetan saioak, eta gauza txar bakarra aipatu 
dute: zabalkunde urria. 

Departamentuaren webean argitaratzeaz gain, deialdiak posta elektronikoz igorri 
dira datu-base bate eguneratu batera; guztira, 2.058 erregistro izan dira, sektore 
hauetakoak, hain zuzen ere: toki entitateak, Nafarroako Gobernuko zerbitzuak, 
nekazaritza-abeltzaintza, energia, garraioa, eraikuntza, ura, biodibertsitatea, 
industria eta turismoa. 
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4. PARTAIDETZAREN BIDEZ EGINDAKO EKARPEN NAGUSIAK  

 

LURSAREA, Nafarroako Lurraldearen eta Jasangarritasunaren Agentzia, NASUVINSA 
enpresa publikoan sarturik dago, eta Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 
Administrazioko Departamentuarekin elkarlanean, ekarpen guztiak bildu eta sailkatu 
ditu, bai saioetan zuzenean egindakoak, bai online iritsitakoak, hots, aurreko atalean 
azaldutako jardunaldi eta prozesu guztietan egindakoak. 

 Ekarpen kopuru nabarmena 
 

Ekarpenak biltzeko modua erraztu da, dinamika parte-hartzaileak proposatuta, saio 
bakoitzeko txostenak prestatuta, esku-hartzeak interpretatuta, ekarpenaren 
ikuspuntutik, eta saio guztietan ekarpenak paratzeko panelak jarrita. Horri esker, 528 
ekarpen bildu dira; kopuru nabarmena, benetan.  

 Kualitatiboki garrantzitsuak 
 

Ikuspuntu kualitatibotik, ekarpenak oso garrantzitsuak izan dira, parte-hartzaileek 
garrantzitsutzat jotzen dituzten helburu, orientabide eta ekoizpen- eta kontsumo-
ereduak biltzen baitituzte klima-aldaketak eragindako arazoei aurre egiteko.  Ekintza-
ildoak sendotu, Gobernantzaren inkoherentziak adierazi, eta xedearen bat datozen 
arau-neurriak aldarrikatzen dituzte; adibidez, isuriak murriztea, eta lurralde jasangarri 
eta erresilienterantz jotzea. 

Beharbada, ez dira Nafarroako Gobernuak nahiko lukeen nezain zehatzak, baina 
eskariak argiak eta koherenteak dira, eta gehienak bat datoz.  

 Lehentasuna arintzeari 
 

Proposamenek, gehienbat, arintze-neurriei buruzkoak izan dira (% 90,9. Moldaerari 
buruzkoak, berriz, (% 9,1). 

 Aldaketak garraio-moduetan eta nekazaritza-ereduan 
 

Proposamen gehienek salgaien eta jendearen mugikortasuna izan dute hizpide (% 24). 
Klima-aldaketaren aurkako ekintza neurri jakin batzuekin identifikatu da, hein handian; 
hots, garraio-modu bigunak eta hurbileko kontsumoa sustatzen dituzten neurriekin 

Ondotik, nekazaritzak eta abeltzaintzak jaso dute ekarpenik gehien (% 15), hurbileko 
ereduak eta karbono gutxikoak azpimarratuta. 
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 Aldaketa kontsumo-patroietan 
 

Oro har, uste da klima-aldaketaren erronkari aurre eginen bazaio, hainbat arlotan hartu 
beharko direla neurriak, hala nola hezkuntzan fiskalitatean eta laguntzetan, horrela 
bakarrik eginen baitira behar diren aldaketak kontsumoko, mugikortasuneko, 
elikadurako eta energia- zerbitzuetako patroietan. 

 Jakitea eta motibatzea, horrekin bat jokatzeko 
 

gehienak jarduketa-irispide bat seinalatzen duten proposamen generikoak izan dira, 
jjarduketa-ildoak, irizpideak epigrafean bilduak, 200 izan baitira, hau da, ekarpenen % 
38.  

Sektore guztietako saio eta eztabaida guztietan garrantzi handia eman zaio bai 
komunikazioari bai sentsibilizazioari (ekarpenen % 16).  Horrek agerian jartzen du bide-
orriari loturiko komunikazio-plan bat eskatzen dela. 

0

20

40

60

80

100

120

140

NKAO-ZENBAT PROPOSAMEN / EKARPEN 



     

BIDE ORRIA  NAFARROAKO KLIMA ALDAKETA (HCCN-KLINA) 2017ko ABENDUA 
PARTAIDETZA ERANSKINA   22 

 
 

 

 Bide-orri koherentea, zeharkakoa, koordinatua eta diruz hornitua 
 

Fenomeno konplexu eta globala denez, koordinazioa eskatu da politika publikoen eta 
tresnen, planen eta aurrekontuen artean, helburuak betetze aldera eta 
administrazioaren jokaera eredugarria izate aldera.  

Horren haritik, genero-ikuspegia neurrien ezarpenean nahiz adierazleen sisteman 
egiazki txertatzea aldarrikatu da. 
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Hona hemen zein izan diren partaidetza prozesuan bildutako ekintza-ildo eta proposamen adierazgarrienak, garrantziaren arabera: 
 

NKAO-PARTAIDETZA PROZESUA  

NKAO 
prestatzeko 
prozesua. 

Aurrekontu-zuzkidura 
nahikoa. 

Nafarroako 
Gobernuaren Akordio 
eta Lidergo beharra.   

KA zeharkakotasunez 
jorratzea eta barne 
kontraesanak 
gainditzea 

Partaidetza 
ponderatua: deialdia 
eta inbertsioa 

 Genero-ikuspegia 
txertatzea 

Energia 

Berriztagarriak 
bultzatzea. Presioa 
egitea berriztagarriak 
ezartzearen kontrako 
araudia 
indargabetzeko.  

Autokontsumoa eta 
sorkuntza banatua 

Eraginkortasun 
energetikoa, 
eskariaren kudeaketa. 

Tokiko biomasa 
sustatzea. 

 Energia 
berriztagarriaren 
erosketa. 
 

Garraioa 

Hiri trinkoa eta 
erabilera mistoak 
sustatuko dituen 
lurralde plangintza 

Hurbiltasun, 0 km, 
politiketan, erosketa 
publikoetan eta abar 
txertatzea.  

Ibilgailu pribatuaren 
erabilera murriztea 

Garraio publikoa 
bultzatzea, bizikleta 
eta hurbileko trena. 

Auto elektrikoa 
bultzatzea. 

Hondakinak 

Hondakin gutxiago 
sortzea. Ontziak. 

Hondakin organikoak 
gaika biltzea 

 Ontzi itzulgarriak 
sustatzea 

 Hondakinak sortzeari 
tasak eta zergak 
ezartzea 

 Janari gutxiago 
botatzea 

Etxebizitza 

Hiri trinkoa sustatzea Birgaitzea sustatzea Bioklimatismoa 
bultzatzea 

Etxebizitza hutsa 
erabiltzea 

Aire girotua dendetan 
erabiltzeari buruzko 
araudia 
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NKAO-PARTAIDETZA PROZESUA  

Industria 

Isuriak kontrolatu, 
haren jarraipena egin 
eta murrizteko 
pizgarriak ezartzea 

Laguntzak eta pizgarri 
fiskalak eraginkortasun 
energetikorako eta 
berriztagarrietarako 

Auditoria energetikoak 
industrian. 

Karbonoa bahitzeko 
ikerlanak 

  

Nekazaritza 

Nekazaritza 
ekologikoa bultzatzea, 
lurzorua zainduko 
duena eta karbono 
gutxikoa 

Ongarritze organikoa 
sustatzea 

Eraginkorra bere 
baliabideetan; 
bereziki, urean eta 
MTDak aplikatzen 
dituena 

Ekoizpena eta 
kontsumoa, 
hurbiltasuneko 
irizpideekin bat 

PAC tresna egokia izan 
dadila KA arintzeko 
eta hartara 
moldatzeko 

Abeltzaintza 

Aldaketa abeltzaintza-
eredu estentsibo 
baterantz, munta 
txikikoa eta lurraldeari 
lotua.  

Hornidura eta 
kontsumorako bide 
laburrak sustatzea. 

Berrikuntza soziala: 
abeltzainak 
erregeneratzea, 
lurraldea 
birpopulatzea, 
lanbidea duintzea. 

MTDko inbertsioak 
azienda-
ustiategietarako 
sustatzea 

Arraza autoktonoak. 
Biometanizazioa 
eskala txikian 

Ura 

Euri-urak eta ur grisak 
berrerabiltzea 

Iturburu txikiak 
baliatzea 

Azalera ureztagarriari 
muga jartzea. 
Nafarroako Ubidea 
geldiaraztea 

Arriskuak kudeatzea, 
plangintza, uholde 
arriskua. 

 Plangintza KAren 
jokalekuen aurrean 

Zeharkakoa 

Gizarte- eta kontsumo-
eredu jasangarria 
sustatzea: hazkuntza 
urritzea 

Klima-aldaketari 
buruzko hezkuntza eta 
sentsibilizazioa sektore 
guztietan eta maila 
guztietan sustatzea 

Zirkuitu laburren eta 
hurbiltasun 
kontzeptuaren 
sustapena 

Balio ekofeministak eta 
genero-ikuspegia 
txertatzea 

Gizartearen prestaketa 
planifikatzea arrisku 
klimatikorako eta 
sektorerik kalteberenak 
zaintzea 

Eskualde 
Administrazio
a 

Barne-
prestakuntzarako 
plana Administrazioko 
maila guztietarako 

Administrazio 
eredugarria eraikinen 
kudeaketan, 
mugikortasunean eta 
erosketa publikoetan. 

Adierazle eta GIS 
sistema egokiak 
ezartzea, Nafarroan 
KAren jarraipena 
egiteko 

Berariazko partidak 
sortzea  NKAOrekin 
lotutako neurrietarako 

Konpromiso politikoa 
eta aurrekontuetarako 
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NKAO-PARTAIDETZA PROZESUA  

Toki 
Administrazio
a 

Toki Entitateetako 
langileak prestatzeko 
plana. Laguntzak, Toki 
Entitateak teknikariz 
hornitzeko.  

Toki Entitateen 
jarduketa eta eskumen 
esparruak zehaztea KA 
arloan, eta NGrekiko 
elkarlan mekanismoak 
ezartzea  

Administrazio 
eredugarria, eraikinen, 
berriztagarrien, 
mugikortasunaren, 
lorezaintzaren eta 
erosketa publikoen 
kudeaketan 

Toki Entitateei KA 
arloko adierazle eta 
helburuei buruzko 
datuak eta txostenak 
ematea  

Landa-esparru 
periferikoaren jende 
huste geldiaraztea 

Biodibertsitat
ea 

Naturgune 
babestuetan 
moldatze-neurriak 
aplikatzea 

Kak biodibertsitatean 
duen eragina ikertzea 

      

Oihanak 

Oihan-sistema eta 
teknika moldatuak 
sartzea, arreta berezia 
jarrita bai lurzoruen 
zainketan bai suteen 
prebentzioan  

Ikerlanak egitea bai 
espezie autoktonoez, 
bai KAra moldatutako 
espezieez 

Zuraren eta baso-
biomasaren erabilera 
sustatzea 

    

Osasuna 

Animalia-jatorriko 
proteina gutxiko dieta 
sustatzea 

        

Turismoa 

Nafarroan sortuko 
diren turismo-aukera 
berriak planifikatzea 
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5. NAFARROAKO GOBERNUKO BARNE PROZESUA  
 

Gobernuak eta Departamentu bakoitzak gogoetarako barne-prozesu etengabea egin 
dute beren oinarrizko ardatzaren inguruan, Departamentuen Arteko Batzordearen 
(CICC) inguruan, alegia. Horrela, 2017ko ekainera arte egindako jarduketak data 
horretan idaztitako zirriborroaren kasuan kasuko Eranskinean zehaztu dira. 

2017ko ekainaren 8ko bileran, CICC batzordeari NKAOren zirriborroa aurkeztu zitzaion, 
eta gogoeta egiteko epealdi bat ireki zen huraxe aldatzeko eta zegokionarekin 
osatzeko.  

2017ko irailean, arloan ari diren Unitateei dei egin zitzaien berariazko saioak egitera 
klima-aldaketa arintzeko eta hartara moldatzeko arloetan. Bilerak irailaren 18an eta 
22an eta urriaren 2an egin ziren, gai garrantzitsuenak berrikusteko, eta NKAOn 
txertaturiko neurrietako alderdi ekonomikoak zehazten hasteko.  

Bileren osagarri, eskatu zen, halaber, kanpo-partaidetzarako prozesuan une horretara 
arte jasotako ekarpen garrantzitsuenak aintzat hartzeko eta erkatzeko.  

Lan hori guztia NKAOren behin betiko agirian txertatu zen, eta agiria 2017ko azaroaren 
28an aurkeztu zen Departamentuen arteko Batzordean.  

Baieztatu da 2017ko ekainean jada egindako diagnosia, hots, lerrokatu baitira 
sektorekako planetan jada ezarritako neurriak NKAOn identifikaturiko ildo 
estrategikoekin nahiz neurriekin. Izan ere, isuriak arindu eta murrizteko helburuak, 
adibidez, bat datoz energia planean (PEN 2030) nahiz etxebizitza planean energia 
kontsumoak murrizteko ezarri diren helburuekin; eta moldatze arloko helburuak bat 
heldu dira osasun edo babes zibileko planetako ildo estrategikoekin.  

Zenbatu da aurrekontuak zer eragin izanen duen Nafarroako aurrekontuetan 2017-2020 
urteetarako; hasiera adierazgarria dakar, etorkizunean txertatu beharreko neurri berriak 
bermatze aldera, eta hainbat dira nabarmentzekoak, hala nola energia aurreztu eta 
eraginkortasunez erabiltzekoak; Garapen Ekonomikorako eta Gizarte Eskubideetako 
Departamentuetakoak Energia eta etxebizitza arloetan, eta Nafarroako Hondakin 
Planean nahiz Landa Garapenerako Planean aurreikusitakoak.  

Baieztatu da zer-nolako aukera dakarren araudi berria egiteak edo sektorekako 
plangintzak NKAOko arintze eta moldatze arloko estrategiak errazago txertatze aldera. 
Aukera ederra baita KAri buruzko murrizketa arloko neurriak eta helburuak nahiz 
adierazleak txertatzeko, hala nola Nafarroako Mugikortasun Jasangarriko Plan 
Zuzentzailea, Iruñerriko Hiri Mugikortasun Jasangarriko Plana edo Kirol Plana.  
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6. PARTAIDETZAN BILDUTAKO PROPOSAMENAK NKAOn 
TXERTATZEA  

 

 

Partaidetza-prozesuaren emaitzak NKAOn hartu dira kontuan. Neurrien artean bildu 
dira, eta bereziki, Zeharkako neurrietan, TR3 gisa: Plataformak eta lan-foroak Klima 
Aldaketaren arloan; TR8: Komunikazio Plana KAz eta NKAOren prozesuaz: TR10: 
Prestakuntza KAn. 
 

Ekarpen gehienek ez dituzte neurri zehatzak proposatu, irizpideak eta jarduketa-
ildoak baizik, eta ia guztiak bat datoz NKAOn jasotako plan sektorialekin.  
Zenbaitetan, berariazko lan taldeak garatzeko asmoa dago, haien gaineko 
azterketa zehatzagoa egiteko, 2018-2020ko lan planaren barnean. 
 

Itzulerako saioetan eta Gobernu Irekiaren atarian, erantzuna eman zaie, 
proposamen onarpena edo ezezpena argudiatuta. 

 

 NKAO KUDEATZEKO ORIENTABIDEAK 

Partaidetza-prozesuak arintze proposamenak ekarri ditu, gehienbat. Ekarpen gehienek 
ez dituzte neurri zehatzak proposatu, irizpideak eta jarduketa-ildoak baizik, eta ia 
guztiak bat datoz onetsitako planekin. Dena den, badira prozesuan egokiro azaldutako 
irizpide eta neurri zehatz batzuk –adibidez, merkataritza-zirkuitu laburrak sustatzea edo 
neurri fiskalak–, eta xeheki aztertu eta baloratuko da planak egiten dituzten eta arloan 
eskumenak dituzten administrazio-unitateekin, norainoko irismena izanen duten 
jakiteko.  

Horrexegatik, NKAOk berariazko lan taldeak ezarri ditu, proposamenak txertatzeko, eta 
horrela, egun garatzen ari diren planak eta etorkizunekoak Klima Aldaketaren Bide 
Orriaren helburu eta ekintza-ildoetara moldatzen joateko, gutxienez honako neurriotan: 

- Hurbiltasuneko irizpideak txertatzea, hau da, 0 km, merkataritza-zirkuitu laburrak, 
hala kontratazioko baldintza publikoetan nola komunikazio-planetan. 

- Garraioa Mugikortasun jasangarriko planak 
- NKAOren ebaluazioa eta jarraipena, genero-ikuspegitik. 
- Fiskalitate ekologikoa, kutsatzen duenak ordaintzen du printzipioa egiazki 

gauzatzeko, betiere ibilgailuei, etxebizitzei, energiaren kontsumoari eta abarri 
aplikatua 

- Elikadura eta osasuna. Karbono aztarnarik txikieneko elikadura jarraibideak 
sustatzea (haragi gutxiago kontsumituta, eta hurbileko, garaian garaiko 
produktu ekologikoak kontsumituta). 

- Karbono aztarnaren kalkulua sustatzea, jasangarritasunaren aldeko estrategia 
baita, industriako isuriak murrizteko; halaber, tresna egokia da kontsumo 
arduratsua, fiskalitate ekologikoa, eta karbono gutxiko produktuak nahiz 
zerbitzuak bideratzeko, eskaria eta kontratazio publiko bideratze aldera. 
 

Lan-ildo honetan, honako taula hauek sartu dira AT3an, 3. Atala Arintze Neurriak eta 
partaidetza-prozesua; eta AT4n, moldatze-neurrietarako.  
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NKAO ARINTZE-NEURRIAK ETA PARTAIDETZA-PROZESUA  
 

ARINTZE neurri batzuk partaidetza-prozesuan sortu dira, baina zehaztu gabe daude. Hortaz, 
sakonago ebaluatzeaz gain, haien ezarpenaren irismen egokia ezarri beharra dago, kasuan 
kasuko Administrazio Unitateetako lan taldeen bidez. Haien artean, hauek daude: 

 FISKALITATEA 
 

- Energia Planean jada aurreikusitako Lege berriaren proposamenean zenbait neurri sartzea, 
lotutakoak bai kontsumo arduratsuarekin lotutakoak, bai produktuei nahiz zerbitzuei loturiko 
BEG isuriekin; adibidez, ibilgailurik kutsagarrienekin, etxebizitza hutsekin, karbono aztarna 
handia eragiten duten produktuekin. 
 

 ENERGIA KONTSUMOA  
 

- Auditoria energetikoak egitea eta karbono aztarna kalkulatzea.  
- Administrazio Publikoetako hornigai eta ekipamenduetan irizpide energetikoak txertatzea, 

bai eta jatorri berriztagarria, etiketatua eta eraginkortasuna ere. 
- Kontsumo energetikoaren xehetasun inbentarioa Administrazio Publikoetako instalazio 

guztietan. 
 

 GARRAIOA / MUGIKORTASUN JASANGARRIKO PLANAK 
 

- Mugikortasun jasangarriko planak prestatzea, anbizio maila handikoak, BEG isuriak 
murrizteko duen inpaktua ebaluatu ondoren. Berehalako aplikazioa Iruñerriko Hiri 
Mugikortasun Jasangarrian eta Nafarroako mugikortasun jasangarriko Plan Zuzentzailean. 
 

 KONTSUMOA 
  

- Sustatzea merkaturatze-zirkuitu laburrak, 0 km-ko produktuak, hurbileko produktuak, 
komunikazio-kanpainen bidez. 

- Kontratazio publikoan, hurbileko produktuak eta zerbitzuak lehenestea ahalbidetzen duten 
neurriak aztertu eta ezartzea. 

- Karbono aztarna txikiko produktuz osaturiko dieta bat sustatzea (produktu ekologikoak, 
hurbilekoak, abeltzaintza estentsiboko haragia, animalia jatorriko produktu gutxi dituen 
dieta). 

- Produktu eta zerbitzuetako karbono aztarnaren kalkulua eta erregistroa sustatzea. 
 

 URA ETA KLIMA 
 

- Hondakin Uren Araztegiko ur grisen, euri-uren eta efluenteen erabilera. 
- Jatorri berriztagarriko auto-hornikuntza sustatzea ureztapenerako punpatze-sistemetarako. 
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NKAO MOLDATZE-NEURRIAK ETA PARTAIDETZA-PROZESUA 
 

MOLDATZE neurri batzuk partaidetza-prozesuan sortu dira, baina zehaztu gabe daude. Hortaz, 
sakonago ebaluatzeaz gain, haien ezarpenaren irismen egokia ezarri beharra dago, kasuan 
kasuko Administrazio Unitateetako lan taldeen bidez.  Haien artean, hauek daude 

 LARRIALDI PLAN KOMUNITARIOAK 
 

- AK Larrialdi plan komunitarioak prestatzea, Babes Zibila herritar guztiengana zabaltzea, 
jendeak krisiei eta arazoei nola aurre egin jakin dezan: bero boladak, suteak, lehorte luzeak 
Eta arreta berezia jarrita bai adinekoengan, bai gainerako sektore kalteberetan. 
 

 NATURGUNE BABESTUAK 
 

- Naturgune babestuen kudeaketan eta plangintzan moldatze-neurriak txertatzea,  kontrol 
bereziko eremu gisa balio dezaten, Administrazioak haien kudeaketan duen eginkizunari 
esker. 
 

 OIHAN-ESPEZIE EGOKITUAK 
 

- Arloan puntakoak diren institutu eta bankuekin hitzarmenak egitea, eta klima-aldaketara 
moldatutako espezie gogorrei buruz gehiago jakitea. 
 

 ERREFUXIATU KLIMATIKOAK 
 

- Garapenerako Lankidetza Planetako giza laguntzarako programa eta proiektuen baitan, 
tresna arinak abian jartzea, tokiko entitateek eta gizarte zibilak parte hartutakoak, 
errefuxiatu klimatikoen etorrera aurreikusgarriari erantzun solidarioak emate aldera 
 

 ZAHARTZE-ESTRATEGIA ETA KLIMA-ALDAKETA 
 

- Klima-aldaketari buruzko plan edo azterlan egitea berariaz, Nafarroako zahartze aktibo eta 
osasungarriaren estrategiaren barnean, adinekoek klima-aldaketa zer den, zerk eragiten 
duen, zer efektu dituen eta zer moldatze-erantzun diren jakin dezaten sustatzeko. Halaber, 
adinekoek larrialdi planen diseinuan, prestaketan eta kudeaketan buru-belarri parte har 
dezaten bultzatzeko, muturreko gertakari meteorologikoen aurrean (bero boladak, 
uholdeak, etab.). 
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7. KLIMA ALDAKETAREN BIDE ORRIAREN JARRAIPENA ETA 
GOBERNANTZA  

 

Atal honek NKAOren gobernantza- eta jarraipen-sistema aurreratuko du.   

Klima-aldaketaren aurkako ekintzan, alde interesatu guztien sentsibilizazioa, 
engaiamendua eta koordinazioa behar dira, eta alde interesatu guztiek, gainera, 
borroka horren diseinuan eta gobernantzan parte hartu behar dute, bai eta haren 
kudeaketan eta jarraipenean ere.  

Horri gehitu behar zaio epe luzerako plangintzekin lan egiten dela, horizontea 2050. 
urtea baita, eta tartean, ba baitira bi denbora-mugarri: 2020a eta 2030a. Halaber, 
kontuan hartu behar da arintze eta moldaera helburuak beteko badira, bete egin 
beharko direla beste plan estrategiko erregional garrantzitsu batzuk hainbat arlotan, 
hala nola Energian, Industrian, Landa garapenean, Hondakinetan edo Etxebizitzetan. 

Premiazkoa da KA arintzeko eta hartara moldatzeko estrategiak aplikatzea, moldaeran 
inbertsio gutxiago egiteko eta gure gizartearen erresilientzia sustatzeko. Hori dela eta, 
gobernantza organoak eta tresnak ezarri beharko dira, bide-orria ahalik eta gehien, 
eta ahalik eta adostuen ezar dadin. 

Bide-orria zeharkakoa eta integratzailea denez, konplexua izanen da huraxe ezartzea, 
eta engaiatutako eragile eta plan aunitzen ezagutza eta koordinazioa beharko dira.  
Hori dela eta, gobernantza-sistema bat proposatu da hainbat esparrutan, hau guztia 
sustatzeko: 

• Ona izan behar du gizarte eta ekonomia eragileek NKAOren jarraipenean eta 
ezarpenean parte har dezaten.. 

• Klima-aldaketarako moldatze eta arintze estrategiak hainbat esparrutan guztiz 
txertatzea bultzatu behar du: politika sektorialetan, planetan, programetan, 
finantzaketa publikoan, diru-laguntzen banaketan, fiskalitatean, etab.  

• Foru Administrazioko unitateek neurriak hartzea eta karbono aztarna kalkulatzea 
bultzatu behar ditu, bai eta aztarna hori murrizteko planak ere. 
 

Horretarako, hainbat planetan ezarritako sistemak hartu dira gobernantzaren eredu, 
hala nola Estrategia Adimentsuaren Estrategia (S3) eta Nafarroako Foru Komunitateko 
Administrazioko Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasun Programa 2017.  Nolanahi 
ere, gobernantza-sistema NKAOren prestaketa bitartean osatzen joanen da, eta 
partaidetza prozesuarekin batera.  
 
 

 NKAO: PLATAFORMA ERAGILE-ANITZA (PMCC) 

Organo aholku-emaile zabal, malgu eta aldakorra da, prozesuari ezagutza, 
sentsibilizazioa eta inplikazioa dakarzkiona, topaketa, komunikazio eta sormenerako 
esparrua baita, hartatik ideiak ateratzeko. Organoaren osaera zehaztuko da; nolanahi 
ere, sektore publikoak egonen dira ordezkaturik –Toki Entitateak ere bai–, gizarte 
zibileko beste sektore batzuekin batera, hala nola Unibertsitateak, Sindikatuak, enpresa 
sektorea, AEMET, eta erakunde ekologistak. 
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 NAFARROAKO GOBERNUKO DEPARTAMENTU ARTEKO BATZORDEA (CICC) 

Nafarroako Gobernuko Departamentu arteko Batzordearen (CICC) inguruan osatuko 
da, 2016ko apirilaren 27an sortua. Departamentu guztiak daude ordezkaturik, eta bide-
orria prestatu, abian jarri eta harren jarraipena da haren lan nagusia. 

NKAO finkatzen den neurrian, Batzorde horretan (eta loturiko gainerako organoetan) 
Toki Administrazioko ordezkariak sartzea komeni den aztertuko da.   Honelako tresnak 
egituratuko dira: 

• Departamentuen arteko mahai teknikoa (MTCC) 
• Lan taldeak (GTCC) 

 

 Eta NKAOren kudeaketara bideratuak: 
 

• Ingurumeneko klima-unitateak departamentu bakoitzean (UAC) 
• Klima Aldaketarako Idazkaritza Teknikoen Mahaia (MSCC) 

 
Batzordearen barnean, komeni jo da   Departamentuen arteko Mahai Tekniko bat 
(MTCC) osatzea, Departamentuen arteko Batzordean kide den Zuzendaritza Nagusi eta 
Enpresa Publiko bakoitzak izendatzen duen pertsonek osatua. Honatx Mahaiaren 
egitekoak:  

• BEG isurien urteko balantzea, eta isuri sektorialen nahiz adierazleen bilakaerara 
aztertu eta horiei buruzko gogoeta egitea. 

• Aplikatutako neurrien ebaluazioa. 
• Planak eta programa sektorialak aztertu eta haien eguneratzeari aurrea 

hartzea, eta era berean, diru-laguntzak banatzeari aurrea hartzea, betiere 
klima-aldaketaren ikuspegitik, arintze eta moldatze ikuspegietatik. 

• Bide-orria ongi ezartzeko behar diren informazio, prestakuntza eta komunikazio 
neurriak zehaztea. 
 

Lan Taldeak (GTCC) proposatuko dira berariazko edukietarako, hala nola klima-
aldaketarekin loturarik handiena duten plan sektorialen jarraipenerako (hala arintzea 
nola moldatzea:  
 Energia Plana, PDR, Osasun Plana, Hondakin Plana, Oihan Plana, Etxebizitzari buruzko 
Plan Estrategikoa eta Babes Zibileko Plan Zuzentzailea) 

• Ingurumeneko Klima Unitateak Departamentu bakoitzean (UAC) 

Departamentu bakoitzean Ingurumeneko Klima Unitate (UAC) bat ezarriko da, klimari 
buruzko politika Nafarroako Gobernuko Departamentu bakoitzean txertatzea sustatu 
eta begiratuko duena, bai eta diseinatzen diren politika, plan, proiektu eta 
programetan ere.  

Halaber, lan eginen dute, urtero departamentuko bereko administrazio-unitateetako 
karbono aztarnaren kalkulua egin dadin, eta era berean, aztarna murrizteko plana 
presta dadin, betiere energia-kontsumoetan, mugikortasunean eta erosketa publikoen 
politikan eraginda. 
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Unitateok ezartze aldera, balorazio bat egiteaz gain, lan-ildoak koordinaziopean 
zehaztuko dira. 

• Klima Aldaketarako Idazkaritza Teknikoen Mahaia (MSCC) 

Departamentu guztietako Idazkaritzak izanen dira mahaikide Idazkaritza Teknikoen 
Mahaian, eta behar diren baldintzak sortzen laguntzea izanen du eginkizun, klima-
aldaketarako arintze eta moldatze ikuspegiak Departamentuetako politika publikoetan 
eta lan-prozesuetan txertatzeko. 

 ZUZENDARITZA BATZORDEA (CDCC) 

Nafarroako Gobernuko Departamentu arteko Batzordeak prozesua zuzentzeko 
mekanismoa zehaztuko du, Zuzendaritza Batzorde (CDCC) baten bidez, eta 
gizartearen eta erakunde publikoen arteko koordinazioa ere bultzatuko du; hau da, 
Foru Administrazioaren, Toki Administrazioaren eta sozietate publikoen artekoa.  Sektore 
publikoaren ordezkariak izateaz gain, gizartearenak ere izanen dira. 

- KOORDINAZIORAKO TALDE TEKNIKOA (ETCC) 

NKAO etengabe eguneratu eta haren jarraipena egiteaz arduratzen da, eta gobernu-
organoei laguntza teknikoa emateaz, Zuzendaritza Batzordeari (CDCC) bereziki; 
halaber, NKAO ezarri eta haren jarraipena egiteko ardura dauka. 

Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiaren ekintza 
koordinatzailea  izan du abiaburu (Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 
Administrazioko  Departamentua), eta sozietate publikoen laguntza jasoko du, 
NASUVINSA-LURSAREA sozietatearena  bereziki, idazkaritza-lanak eginen dituena. 
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